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INTRODUÇÃO:

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o ensino de violão para pessoas com

deficiência visual (DV), utilizando recursos de Tecnologia Assistiva (TA) para auxiliar no processo. Mais

especificamente, trata-se de um estudo de caso a respeito de um professor em uma escola de música

em Limeira-SP que trabalha com um adolescente DV. O objetivo geral é analisar as estratégias

adotadas por esse professor e como ele as utiliza. Quanto aos objetivos específicos, são eles: a)

identificar quais são as dificuldades do professor ao ensinar violão a um aluno com deficiência visual; e

b) investigar as estratégias e dispositivos desenvolvidos pelo professor em sua experiência de ensino.

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) de

agosto de 2021 a fevereiro de 2022. Contou com financiamento do PIBIC/CNPq/UNICAMP.

É necessário definir alguns conceitos para compreender mais profundamente o que foi

estudado e qual o contexto em que se insere este trabalho. Em primeiro lugar, a deficiência visual.

Alonso (2012) a define como “o termo usado para definir indivíduos que apresentem desde a ausência

total da visão até a perda da percepção luminosa. É um aspecto bastante diversificado, em termos

clínicos” (ALONSO, 2012, p.247). Complementando essa perspectiva, Aciem et al (2014) afirmam o

seguinte:
[...] a expressão “deficiência visual” abrange desde a pessoa com cegueira até as
pessoas com baixa visão. [...] além disso, a expressão é definida como redução ou
perda total, congênita ou adquirida da capacidade de ver com o melhor olho, mesmo
após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais (ACIEM et al,
2014, p.13 apud SANTOS, 2020, p.22).

Pode-se depreender dois fatos a partir dessas definições: o primeiro é que a deficiência visual

pode assumir muitas formas diferentes, indicando um amplo espectro de manifestações. O segundo

são as implicações pedagógicas dessa condição. As diferentes manifestações da deficiência visual

implicam que o professor de música (ou também de outras áreas do conhecimento) vai se deparar com
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diferentes situações de ensino. Dando um exemplo simples: ensinar violão a um aluno cego é diferente

de ensinar um aluno com baixa visão. O professor terá de se adaptar à condição de cada um desses

alunos, de modo a atender suas necessidades e permitir-lhes aprender.

Ainda a respeito da deficiência, é importante esclarecer questões de terminologia. Como aponta

Louro (2012, p.29), estudiosos dos mais diferentes locais e épocas se questionam quanto à melhor

maneira de se referir a pessoas com deficiência, e estas expressões têm evoluído com o tempo.

Termos como inválido, incapacitado, deficiente, pessoa deficiente, pessoa portadora de deficiência já

foram utilizados ao longo da história. A expressão que tem sido adotada atualmente é pessoa com
deficiência, como orienta Sassaki (2003, p.7). O tipo de deficiência é indicado logo em seguida - ex.:

pessoa com deficiência visual (SASSAKI, 2003, p.2). No contexto desta pesquisa, a sigla DV será

utilizada como abreviação.

Por último, vejamos o conceito de Tecnologia Assistiva (TA). Segundo Bersch (2017), “TA é um

termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente

promover vida independente e inclusão” (BERSCH, 2017, p.2). Tais ferramentas podem e são

utilizadas no campo pedagógico para ajudar a superar os desafios do processo de

ensino-aprendizagem. Como diz Radabaugh (1993): “Para as pessoas sem deficiência a tecnologia

torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”.

(RADABAUGH, 1993 apud BERSCH, 2017, p.2).

METODOLOGIA:

A metodologia adotada foi de caráter qualitativo, envolvendo a realização de uma entrevista

com o professor via plataforma de videochamada (Google Meet). Todas as perguntas vieram de um

questionário semiestruturado, previamente elaborado pelos pesquisadores. A entrevista foi gravada e

transcrita. O software/aplicativo utilizado para isso foi o Google Docs.

Com este material em mãos, o passo seguinte foi a aplicação das técnicas de Análise de

Conteúdo (BARDIN, 2011). Essa ferramenta permite analisar discursos, identificar a linha de raciocínio

do entrevistado e, a partir disso, formular interpretações e conclusões. A autora propõe a organização

da análise em três etapas (cada qual com objetivos e atividades específicas):

1. Pré-análise;

2. Exploração do material;

3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

A pré-análise envolveu a leitura completa da transcrição para se familiarizar com o conteúdo do

documento, com sublinhamento de trechos mais importantes (ou pelo menos que mais chamaram a

atenção do pesquisador) e escrita de comentários paralelos.

A partir disso, foi possível estabelecer os objetivos da análise, que são:

● Explicitar os temas presentes no discurso do entrevistado
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● Identificar no discurso:

o Os desafios que o entrevistado enfrenta ao ensinar violão a um aluno com

deficiência visual

o As estratégias e dispositivos que desenvolveu para ajudar nessa tarefa

A última atividade da pré-análise foi identificar os temas do discurso. O critério de avaliação

adotado foi o da frequência (ou seja, quanto mais um tema aparece, mais importante ele é para o

entrevistado). O texto foi lido novamente, desta vez identificando os temas e contando sua frequência

(exploração do material). O resultado final pode ser visto na tabela a seguir (que foi desmembrada em

duas partes para melhor visualização):

Tabela 1a - Temas identificados no discurso Tabela 1b - Temas identificados no discurso
(continuação)

Em posse desses dados, seguiu-se para a etapa final: tratamento e interpretação dos

resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Para este resumo, serão abordados apenas três temas centrais, os quais têm relação direta

com os objetivos do trabalho: "Recursos e Ferramentas", "Dificuldades" e "Orientações". Começando

por “Recursos e Ferramentas”, este tema compreende todos os recursos mencionados pelo

entrevistado. Observam-se ferramentas impressas (revistinhas de música, livros de teoria e técnica),

analógicas (fita K7, tape deck, rádio, etc.) e digitais (internet, Youtube, softwares de música). Duas

ferramentas foram desenvolvidas pelo próprio professor e são particularmente interessantes. A

primeira é um molde em alto relevo dos acordes no braço do violão. De um lado, tem o formato do

acorde maior e, do outro, seu respectivo formato menor. Materiais caseiros foram utilizados para

construir esse molde. A segunda ferramenta é a audiodescrição dos eventos de uma música. Inspirado

na audiodescrição utilizada para narrar os acontecimentos de um filme a pessoas DV, o professor teve
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a ideia de gravar um áudio em velocidade reduzida (com a pulsação do metrônomo ao fundo) narrando

os eventos da canção, de modo que o aluno possa se preparar para o próximo movimento (ex.:

“começamos com o acorde de Lá maior”. No compasso seguinte, ele diz “prepara o Si menor!” e assim

por diante). Essas duas ferramentas são recursos de Tecnologia Assistiva e correspondem a

descobertas relevantes da pesquisa.

Figura 1 - Molde do diagrama dos acordes no braço do violão
Fonte: cedida pelo professor entrevistado

No tema “Dificuldades” são descritas dificuldades tanto do professor quanto do aluno. Da

parte do professor, destaca-se o desafio inicial que ele teve de não encontrar ferramentas palpáveis

que atendessem às necessidades do adolescente. Da parte do aluno, chama a atenção a dependência

da memória (o aluno não tinha muitas maneiras de consultar o conteúdo da aula, então dependia

fortemente da memória). Por fim, temos “Orientações”. O entrevistado salienta a importância de dar

explicações claras e práticas e de fornecer recursos palpáveis ao seu aluno. Também aponta para o

cuidado no momento da recepção do aluno, acompanhando-o desde a entrada até a sala de aula.

CONCLUSÕES:

Cinco aspectos transparecem na fala do entrevistado e se mostram relevantes aos olhos dos

pesquisadores para superar os desafios de ensinar música a um aluno DV: criatividade, atenção ao

ambiente, reflexão, comunicação e persistência. Criatividade é a habilidade ou capacidade de

solucionar problemas, fundamental em qualquer área do conhecimento. Estar atento ao ambiente em

redor permite identificar quais são as dificuldades, bem como fornece ideias para soluções. A reflexão

permeia todo esse processo, pois o indivíduo está constantemente pensando acerca das situações

vivenciadas. Um destaque especial vai para a comunicação: o professor conversava com seu aluno a

todo momento a fim de saber quais eram suas necessidades e se as estratégias empregadas surtiram
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efeito ou não. Por último, a persistência, que se mostrou o motor para o entrevistado continuar

buscando soluções que ajudassem seu aluno.

Além dessas características citadas acima, os recursos de Tecnologia Assistiva (TA) são

ferramentas extremamente úteis no processo de ensino de um instrumento. Embora nenhum tipo de

teste tenha sido feito para avaliar o benefício que promoveram (uma vez que este não era um dos

objetivos de pesquisa), o professor relata que observou uma melhora considerável no desempenho do

aluno após a aplicação do molde de acordes, de modo que a dificuldade em memorizar os formatos

dos acordes foi solucionada (o entrevistado atesta que o molde quase não precisa mais ser utilizado

atualmente). A audiodescrição também se mostra eficiente no quesito de execução de movimentos.

Isto é, ela fornece ao aluno condições para antecipar o evento seguinte (ex.: um acorde), preparar o

movimento e realizá-lo, permitindo que ele toque a música toda. Estes dados demonstram que os

recursos de TA contribuem significativamente para o ensino de música e que devem continuar sendo

pesquisados e aprimorados a fim de trazer mais benefícios.

Como aluno de Bacharelado em violão na Unicamp, a realização desta pesquisa foi muito

importante, tanto do ponto de vista científico quanto pessoal. Significou a aproximação de uma

realidade até então pouco conhecida pelo pesquisador e uma melhor compreensão dos desafios

diários da pessoa com deficiência (dentro e fora do âmbito educacional). Embora tenham seus direitos

reconhecidos legalmente, a realidade ainda é distante daquilo que seria ideal. Portanto, faz-se

necessário um trabalho conjunto para incluí-los de fato, cada vez mais, nas diferentes esferas da

sociedade.
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